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Опис на активноста за самоконтрола на автономниот 

статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за 

изведување на високообразовна дејност на Универзитетот 

 Поени 

2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание 
без импакт фактор  – 3 (три) поени 

 Поени 

Конкретна активност 

Miloseva, Lence (2013) Developmental Psychopathology and Education. Iskanja (Vzgoja-Pre-Vzgoja) (47-

48).Ljubljana, Slovenia, pp. 19-30. ISSN 0352-3233 

Miloseva, Lence (2013) A cognitive behavioral depression prevention program for early adolescents. Journal on 

Educational Psychology, 6 (3). pp. 32-41. ISSN 0973-8827Print/ 2230-7141Online 
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3. Објавен труд и претставување со уметничко и стручно 
дело на меѓународна научна, уметничка конференција, 
конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени   

 Поени 

 

Конкретна активност 

Miloseva, Lence and Kokotova, Tatjana (2013) Positive psychological environment and "prosperous schools" 

for children and adolescents with developmental disorders. In: Modern Aspects of Special Education and 

Rehabilitation of Persons with Disabilities, 17-19 Oct 2013, Ohrid. 

http://www.easpd.eu/en/content/conference-modern-aspects-special-education-and-rehabilitation-persons-

disabilities 
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8. Студиски /научен/ специјалистички престој во странство во 
времетраење од најмалку 1 (еден) месец – 2 (два) поени 

 Поени 

Конкретна активност 

Научен престој на Универзитетот во Белград- работа на докторски истражувачки труд по завршени 

редовни докторски студии на Клиничка психологија, Катедра за клиничка психологија, Одделение за 

психологија, ФФ, Универзитет во Белград 

 

2 

9. Објавен труд и претставување со уметничко и стручно 
дело на домашна научна, уметничка  конференција, конгрес 
(независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа 
истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно 
научно и стручно списание како главен носител и најмногу 
уште само еден автор, кој го определува главниот носител  
–  1 (еден) поен 

 Поени 

 

Конкретна активност:  

http://eprints.ugd.edu.mk/6867/
http://eprints.ugd.edu.mk/6520/
http://eprints.ugd.edu.mk/8542/
http://eprints.ugd.edu.mk/8542/
http://www.easpd.eu/en/content/conference-modern-aspects-special-education-and-rehabilitation-persons-disabilities
http://www.easpd.eu/en/content/conference-modern-aspects-special-education-and-rehabilitation-persons-disabilities


Milosev, Vladimir and Miloseva, Lence (2013) Дијагноза на тумори во максилофацијалната регија. 

Medicus, Информативен гласник на јавното здравство - Штип, 8 (18). pp. 22-23. ISSN 1857-5994 

Miloseva, Lence and Milosev, Vladimir (2013) Neuroimaging методологијата и студиите на развој на 

мозокот кај адолесцентите. Medicus, Информативен гласник на јавното здравство - Штип, 8 (18). pp. 

20-21. ISSN 1857-5994 

Miloseva, Lence (2013) Когницијата и теоријата за умот кај деца со пореметувања од аутистичен 

спектар. Воспитание - Списание за теорија и практика 2012/2013, 8 (12). pp. 75-92. ISSN ISBN 1857/5331 

( двоброј за 2012/2013  издаден во 2013) 

Miloseva, Lence (2013) Семејна дисфункционалност и депресија во период на адолесценција  Medicus, 

Информативен гласник на јавното здравство - Штип, 8 (19). ISSN 1857-5994 
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

 
издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

Развојна психологија –универзитетски учебник, УГД, Штип, 2013. COBISS.MK-ID 94329354 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=190) 
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  Вкупно поени 19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/8143/
http://eprints.ugd.edu.mk/8142/
http://eprints.ugd.edu.mk/8142/
http://eprints.ugd.edu.mk/5468/
http://eprints.ugd.edu.mk/5468/
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=190



